
รายช่ือนักศึกษา-หมายเหตุ
ศูนย์เทเวศร์ รุ่น  63  กลุ่ม  ทสม.1ระบบฐานข้อมูลหลัก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ปรญิญาตร ี4 ป ีปกติ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
6021080501: สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

รหสันักศึกษา   ชื่อ - สกุลล าดับ   หมายเหตุ

 ภาคการศึกษาที่เข้า 1 / 2563

สถานะ

อาจารย์ที่ปรกึษา ผศ.อภิญญ์พัทร ์ กุสิยารงัสิทธ์ิ

1
 การมาเรียน

จ านวน 42 คน

2 3 4 5 6 7
036350805101-0  นายพฒิุพงศ์1 10 สิงหบ์ญุมา
036350805102-8  นายธวัชชัย2 10 สุดาจันทร์
036350805106-9  นายนันทวัฒน์3 10 ธนวัตไพศาล
036350805107-7  นางสาววิภวานี4 10 พจนา
036350805108-5  นางสาวภัทราภรณ์5 10 สองเปง็
036350805109-3  นายศิโรจน์6 10 ตุ้มโหมด
036350805110-1  นายสหรัฐ7 10 ล้ิมเจริญ
036350805111-9  นางสาวธัญลักษณ์8 10 บญุมาก
036350805112-7  นายนภัสกร9 10 ไชยศรีสุด
036350805113-5  นายจักรวรรด์ิ10 10 ม่วงมา
036350805114-3  นางสาวเบญญารัตน์11 10 โตใหญ่
036350805116-8  นายถิรธรรม12 10 ชัยปญัญา
036350805117-6  นายธีรโชติ13 10 วรรณะ
036350805118-4  นางสาวชนัญชิดา14 10 อุชุภาพ
036350805119-2  นายธวัชชัย15 10 หอยแก้ว
036350805120-0  นางสาวพมิพช์นก16 10 จันทร์กระพอ้
036350805121-8  นายธงไชย17 10 ศิรินัย
036350805122-6  นายพศวีร์18 10 บญุยม
036350805123-4  นายโมกษ์จุฑา19 10 เถื่อนโต๊ะ
036350805124-2  นางสาวปณาลี20 10 ศรีปิน่
036350805125-9  นายภูมิรัตน์21 13 พฒัน์เกษ
036350805126-7  นางสาวบญุธิตา22 10 โคกมิ
036350805127-5  นายพริพฒัน์23 10 เฉลิมเกียรติพกุิล
036350805128-3  นางสาวดามิยา24 10 สุทธิศิลธรรม
036350805129-1  นางสาวขวัญชนก25 10 หอ่หุม้
036350805130-9  นางสาวฐิติพร26 10 ศรีโสภณ
036350805131-7  นางสาวจุฑามาศ27 10 ธัมมปที
036350805132-5  นายชลาสินธุ์28 13 คงช่วย
036350805133-3  นายปกรณ์29 10 สุนันทศักด์ิ
036350805134-1  นางสาวอินธิรา30 13 อินทรสูต
036350805135-8  นายคุณานนต์31 13 กุลบตุรดี
036350805136-6  นายชุตินันท์32 10 ศรีพารัตน์
036350805137-4  นายปยิะชัย33 13 คงสิบ
036350805138-2  นายเดชาธร34 10 เฟื่องฟุ้ง
036350805139-0  นายเจตนิพทัธ์35 10 สุโกมล
036350805140-8  นางสาวเมธาวี36 13 ยามขันธ์
036350805141-6  นายเมธิชัย37 10 ศิริวงศ์
036350805142-4  นางสาววราภรณ์38 10 พรมชาติ
036350805143-2  นายนพรุท39 10 สาทพนัธ์
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รายช่ือนักศึกษา-หมายเหตุ
ศูนย์เทเวศร์ รุ่น  63  กลุ่ม  ทสม.1ระบบฐานข้อมูลหลัก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ปรญิญาตร ี4 ป ีปกติ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
6021080501: สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

รหสันักศึกษา   ชื่อ - สกุลล าดับ   หมายเหตุ

 ภาคการศึกษาที่เข้า 1 / 2563

สถานะ

อาจารย์ที่ปรกึษา ผศ.อภิญญ์พัทร ์ กุสิยารงัสิทธ์ิ

1
 การมาเรียน

จ านวน 42 คน

2 3 4 5 6 7
036350805144-0  นางสาวศรัณยา40 10 วงษ์สุวรรณ์
036350805145-7  นางสาวพมิพพ์ณัณ์41 10 ภูประภากรกุล
036350805146-5  นางสาวปิน่มณี42 10 วิชัยสา

10:นักศึกษาปกติ,11:รักษาสภาพนักศึกษา,12:นักศึกษาลาพักการศึกษา,13:นักศึกษาปกติ ผ่อนผันค่าลงทะเบียน,15:ขอคืนสภาพนักศึกษา,40:ส าเร็จการศึกษา,60:นักศึกษา
ลาออก,70:พ้นสภาพนักศึกษา,75:ศึกษาต่อ,80:ถูกถอนสภาพนักศึกษา,81:ย้ายสถานศึกษา,82:ปิดสาขาวิชา,83:ศึกษาไมค่รบหลักสูตร (โครงการแลกเปล่ียน),85:เสียชีวิต,89:สละ
สิทธิ์ ช าระเต็ม/ช าระบางส่วน,90:นักศึกษาไมม่ารายงานตัว,91:ย้ายระดับการศึกษา,92:ย้ายสาขาวิชา,97:ข้ามสถานศึกษา,98:ระบบเดิม,99:ขาดการติดต่อ,

 หญิง 18 คน 
 ชาย 24 คน 

  ช่ือวิชา
  ช่ือ อ.ผู้สอน

หัวหน้าแผนกพัฒนาวินัย

หมายเหตุ :-  สถานะ 10 = ปกติ ประเภทรับเข้า :- Q = โควตา, A = รับตรง, X = สกอ.
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รายช่ือนักศึกษา-หมายเหตุ
ศูนย์เทเวศร์ รุ่น  63  กลุ่ม  ทสม.2ระบบฐานข้อมูลหลัก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ปรญิญาตร ี4 ป ีปกติ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
6021080501: สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

รหสันักศึกษา   ชื่อ - สกุลล าดับ   หมายเหตุ

 ภาคการศึกษาที่เข้า 1 / 2563

สถานะ

อาจารย์ที่ปรกึษา อาจารย์ชาญ  เดชอัศวนง

1
 การมาเรียน

จ านวน 43 คน

2 3 4 5 6 7
036350805203-4  นายภูริ1 10 หะยีจิ
036350805205-9  นายสิปปกร2 10 จ้อยเจือ
036350805206-7  นายเจษนิพทัธ์3 10 จิรมณีวงศ์
036350805207-5  นางสาวมนัสชนก4 10 หดัจุมพล
036350805208-3  นายลัทธพล5 10 สังข์สุวรรณ
036350805209-1  นางสาวพมิพน์ภา6 10 กองทอง
036350805210-9  นายศิรสิทธิ์7 10 อิทธิประเสริฐ
036350805211-7  นายชาญชัย8 10 อังปยิกุล
036350805212-5  นางสาวศิริกัลยา9 10 โสนะมิตร
036350805213-3  นายณัฐชนาภัทร10 10 ชมภูทอง
036350805214-1  นางสาวปวรรณรัตน์11 10 อ่ิมช่ืน
036350805215-8  นางสาวนุชนาฎ12 10 สวัสด์ิรัก
036350805216-6  นายพสิิฐพงศ์13 10 ทิวทอง
036350805217-4  นางสาวชฎาพร14 10 ปงิเมือง
036350805218-2  นางสาวภัทราภรณ์15 10 ไพรสุข
036350805219-0  นายวรชาติ16 10 สีมาวิจัย
036350805220-8  นายวัฒนชัย17 10 สาคร
036350805221-6  นางสาวอลิสรา18 13 โมหะหมัด
036350805222-4  นายพงศภัค19 10 ย่ิงสุด
036350805223-2  นายณธพรรษ20 10 ทองเขาล้าน
036350805224-0  นางสาวสุมิลตา21 10 ขุนเณร
036350805225-7  นางสาวอาริดา22 10 จันทะบาล
036350805226-5  นางสาวสุภาพร23 10 ดอกจันทร์
036350805227-3  นางสาวธนิษฐา24 10 ไพบลูย์วุฒิโชค
036350805228-1  นางสาวอภิณหพ์ร25 13 สอนนุช
036350805229-9  นายธนพล26 10 พานทอง
036350805230-7  นางสาวภี27 13 เหล็กด ารง
036350805231-5  นางสาวพรีดา28 10 พว่งบญุมาก
036350805232-3  นางสาวโชติกา29 10 เมืองใหญ่
036350805233-1  นางสาวณัฐธยาน์30 10 โกศลวิริยะกิจ
036350805234-9  นายวีกิจ31 13 กูลเก้ือ
036350805235-6  นายบณัฑิต32 10 เรืองรัศมี
036350805236-4  นางสาวเมธินี33 10 ทองทับ
036350805237-2  นางสาวธนัทธิดา34 10 วาณิชยกุล
036350805238-0  นางสาวสุมาลี35 10 กล่ินชูกร
036350805239-8  นายณัฐพล36 10 พละเลิศ
036350805240-6  นางสาวจิตจุฑา37 10 ภูวิชานันทกุล
036350805241-4  นายมินทดา38 13 มารมย์
036350805242-2  นางสาวนรีภัสร์39 10 มาลัย
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รายช่ือนักศึกษา-หมายเหตุ
ศูนย์เทเวศร์ รุ่น  63  กลุ่ม  ทสม.2ระบบฐานข้อมูลหลัก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ปรญิญาตร ี4 ป ีปกติ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
6021080501: สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

รหสันักศึกษา   ชื่อ - สกุลล าดับ   หมายเหตุ

 ภาคการศึกษาที่เข้า 1 / 2563

สถานะ

อาจารย์ที่ปรกึษา อาจารย์ชาญ  เดชอัศวนง

1
 การมาเรียน

จ านวน 43 คน

2 3 4 5 6 7
036350805243-0  นางสาวเอมอร40 13 ค าโสภา
036350805244-8  นายธีระนันท์41 13 ปทุมสาครกุล
036350805245-5  นางสาวพรรณธร42 10 ศรีนาคา
036350805246-3  นายพงศกร43 10 เชยประนตร์

10:นักศึกษาปกติ,11:รักษาสภาพนักศึกษา,12:นักศึกษาลาพักการศึกษา,13:นักศึกษาปกติ ผ่อนผันค่าลงทะเบียน,15:ขอคืนสภาพนักศึกษา,40:ส าเร็จการศึกษา,60:นักศึกษา
ลาออก,70:พ้นสภาพนักศึกษา,75:ศึกษาต่อ,80:ถูกถอนสภาพนักศึกษา,81:ย้ายสถานศึกษา,82:ปิดสาขาวิชา,83:ศึกษาไมค่รบหลักสูตร (โครงการแลกเปล่ียน),85:เสียชีวิต,89:สละ
สิทธิ์ ช าระเต็ม/ช าระบางส่วน,90:นักศึกษาไมม่ารายงานตัว,91:ย้ายระดับการศึกษา,92:ย้ายสาขาวิชา,97:ข้ามสถานศึกษา,98:ระบบเดิม,99:ขาดการติดต่อ,

 หญิง 24 คน 
 ชาย 19 คน 

  ช่ือวิชา
  ช่ือ อ.ผู้สอน

หัวหน้าแผนกพัฒนาวินัย

หมายเหตุ :-  สถานะ 10 = ปกติ ประเภทรับเข้า :- Q = โควตา, A = รับตรง, X = สกอ.
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รายช่ือนักศึกษา-หมายเหตุ
ศูนย์เทเวศร์ รุ่น  63  กลุ่ม  ทสม.3ระบบฐานข้อมูลหลัก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ปรญิญาตร ี4 ป ีปกติ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
6021080501: สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

รหสันักศึกษา   ชื่อ - สกุลล าดับ   หมายเหตุ

 ภาคการศึกษาที่เข้า 1 / 2563

สถานะ

อาจารย์ที่ปรกึษา อาจารย์ดารณี  ธัญญสิริ

1
 การมาเรียน

จ านวน 44 คน

2 3 4 5 6 7
036350805301-6  นางสาวกุลภรณ์1 10 ศาสตรพนัธ์
036350805302-4  นายอัษฎาวุธ2 10 สว่างวงษ์
036350805304-0  นายกฤษดา3 10 ปริปณุณะ
036350805305-7  นายปรเมฆ4 10 วิเศษหอม
036350805306-5  นางสาวชมพนิูกข์5 10 ดาวัลย์
036350805307-3  นายปญัจพล6 10 วงษ์ทอง
036350805308-1  นายเมธัส7 10 เพชรวัฒนานนท์
036350805309-9  นายพรพรหม8 10 ตุ้มทอง
036350805310-7  นางสาวพรทิพย์9 10 คล้อยฤดี
036350805311-5  นางสาวจิดาภา10 10 อินสุข
036350805312-3  นายวรัชญ์11 10 ไวยเสมา
036350805313-1  นางสาวสุภาวดี12 10 ศรีสุภมาส
036350805314-9  นายสุวิจักขณ์13 10 อินฮวบ
036350805315-6  นายพนัธุศั์กด์ิ14 10 พลับพลาทอง
036350805316-4  นายวีรภัทร15 10 คงเกิด
036350805317-2  นายวรพล16 10 อนุกูลวิทยา
036350805318-0  นางสาวฐิติอร17 10 เมฆแย้ม
036350805319-8  นายจิรันธนิน18 10 ทองศิริ
036350805320-6  นางสาวดาวรุ่ง19 10 สัตตารุ่ง
036350805321-4  นางสาววรารัตน์20 10 เกตุสุวรรณ
036350805322-2  นางสาวจารุมน21 10 เจริญวรรณ
036350805323-0  นายพรีณัฐ22 10 ศรีธยางกูร
036350805324-8  นายจิรกิตต์ิ23 10 นาจ าปา
036350805325-5  นายศิริมนัส24 10 สร้อยค า
036350805326-3  นางสาวธนิษฐา25 13 คานคอนศรี
036350805327-1  นางสาวกรรณิการ์26 10 กันทะรัก
036350805328-9  นางสาวพรพรหม27 10 สินวร
036350805329-7  นายกันตพล28 10 รูจีพนัธ์
036350805330-5  นายภาณุมาศ29 13 บญุมาก
036350805331-3  นางสาวกัลยรัตน์30 10 เล็กกมล
036350805332-1  นางสาวมนธิตา31 13 พรมโคตร
036350805333-9  นายวัสรัตน์32 10 เสนาผัน
036350805334-7  นางสาวธัญญพทัธ์33 10 อินทวัฒน์วงษา
036350805335-4  นางสาวกรกมล34 10 ทองสุข
036350805336-2  นางสาวเสาวลักษณ์35 13 ศรีแสง
036350805337-0  นายธวัชชัย36 10 ทิพย์โยธา
036350805338-8  นางสาวภูวษา37 10 ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
036350805339-6  นางสาวอังคณา38 10 โพธิศ์รี
036350805340-4  นางสาวศุภิสรา39 10 ศรีเพยีงจันทร์
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รายช่ือนักศึกษา-หมายเหตุ
ศูนย์เทเวศร์ รุ่น  63  กลุ่ม  ทสม.3ระบบฐานข้อมูลหลัก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ปรญิญาตร ี4 ป ีปกติ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
6021080501: สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

รหสันักศึกษา   ชื่อ - สกุลล าดับ   หมายเหตุ

 ภาคการศึกษาที่เข้า 1 / 2563

สถานะ

อาจารย์ที่ปรกึษา อาจารย์ดารณี  ธัญญสิริ

1
 การมาเรียน

จ านวน 44 คน

2 3 4 5 6 7
036350805341-2  นายภูวรินทร์40 10 วิเศษชลธาร
036350805342-0  นางสาวสะใบนันท์41 10 วงค์ขุมเงิน
036350805343-8  นางสาวกมลลักษณ์42 10 สินสุข
036350805344-6  นางสาวพชัราภรณ์43 13 รันใจ
036350805345-3  นางสาวปยิาภัสร์44 10 ดีขุน

10:นักศึกษาปกติ,11:รักษาสภาพนักศึกษา,12:นักศึกษาลาพักการศึกษา,13:นักศึกษาปกติ ผ่อนผันค่าลงทะเบียน,15:ขอคืนสภาพนักศึกษา,40:ส าเร็จการศึกษา,60:นักศึกษา
ลาออก,70:พ้นสภาพนักศึกษา,75:ศึกษาต่อ,80:ถูกถอนสภาพนักศึกษา,81:ย้ายสถานศึกษา,82:ปิดสาขาวิชา,83:ศึกษาไมค่รบหลักสูตร (โครงการแลกเปล่ียน),85:เสียชีวิต,89:สละ
สิทธิ์ ช าระเต็ม/ช าระบางส่วน,90:นักศึกษาไมม่ารายงานตัว,91:ย้ายระดับการศึกษา,92:ย้ายสาขาวิชา,97:ข้ามสถานศึกษา,98:ระบบเดิม,99:ขาดการติดต่อ,

 หญิง 24 คน 
 ชาย 20 คน 

  ช่ือวิชา
  ช่ือ อ.ผู้สอน

หัวหน้าแผนกพัฒนาวินัย

หมายเหตุ :-  สถานะ 10 = ปกติ ประเภทรับเข้า :- Q = โควตา, A = รับตรง, X = สกอ.

REG:R10-12-24 ( รายงานนักศึกษา ) ข้อมูล ณ วันที่ 30/06/63 12:34  หน้า 6



รายช่ือนักศึกษา-หมายเหตุ
ศูนย์เทเวศร์ รุ่น  63  กลุ่ม  ทสม.4ระบบฐานข้อมูลหลัก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ปรญิญาตร ี4 ป ีปกติ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
6021080501: สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

รหสันักศึกษา   ชื่อ - สกุลล าดับ   หมายเหตุ

 ภาคการศึกษาที่เข้า 1 / 2563

สถานะ

อาจารย์ที่ปรกึษา อาจารย์กรรณิการ ์ โต๊ะมีนา

1
 การมาเรียน

จ านวน 41 คน

2 3 4 5 6 7
036350805401-4  นางสาวเพชรลดา1 10 จันทรา
036350805404-8  นางสาวสุพรียา2 10 ปอ้งสุด
036350805405-5  นางสาวกัลยา3 10 ชิวชาวนา
036350805406-3  นางสาววรรษชล4 10 ตุ้มสุวรรณ
036350805407-1  นางสาวปรัชญา5 10 งามฉ่องสกุล
036350805408-9  นางสาวเอเซีย6 10 ด้วงเเจ่ม
036350805409-7  นางสาววิณาวัลย์7 13 สีคช
036350805410-5  นางสาวสุจิตรา8 10 ดอกไม้งาม
036350805411-3  นางสาววิราวรรณ์9 10 บญุส าเร็จ
036350805412-1  นายพงศธร10 10 ทองทิพย์
036350805413-9  นางสาวระพพีร11 10 เทพสกุล
036350805415-4  นางสาวจิรารัตน์12 10 ศรีพณิ
036350805416-2  นางสาวกุลภรณ์13 10 คะเหลา
036350805417-0  นางสาววาสิตา14 10 ชัยแสง
036350805419-6  นางสาวศศิธร15 13 อนันต์
036350805420-4  นายชุมพล16 10 ทันเพราะ
036350805421-2  นางสาวธัฐนันท์17 10 คดขวาน้อย
036350805422-0  นายจริวัตน์18 10 สงศิริ
036350805423-8  นางสาวพรนับพนั19 10 พรมนอก
036350805424-6  นายธนภัทร20 10 ภัทราธิวัฒน์
036350805425-3  นายปฏิญญา21 10 เชยสาคร
036350805426-1  นายภากร22 10 ดีดเล็ก
036350805427-9  นายวัชรณัฐ23 10 อ่ิมอ าไพ
036350805428-7  นางสาวสุภาวิณี24 10 แก้วชนะ
036350805429-5  นางสาวณัฐพร25 13 ล้อมสระน้อย
036350805431-1  นายณัฐพงศ์26 13 รูปสังข์
036350805432-9  นางสาวไพริน27 10 ศรีเลิศ
036350805433-7  นายโชติวิทย์28 10 ส าราญพานิช
036350805434-5  นายจิราวัฒน์29 10 ประสุวรรณ
036350805435-2  นายภูมินทร์30 10 ราชโคตร
036350805436-0  นายปา่ไม้31 10 พึ่งงาม
036350805437-8  นางสาวญาศิตา32 10 ธาดาศิลปสกุล
036350805438-6  นายจิตรภณ33 10 ศรีนวล
036350805439-4  นางสาวณัชมีร์34 13 อิสมาแอล
036350805440-2  นางสาวชมพเูนกข์35 10 เมฆประสิทธิ์
036350805441-0  นางสาวณัชณิชา36 13 พทุธา
036350805442-8  นางสาวสัตตบงกช37 10 ธิพรมมา
036350805443-6  นางสาววนัชพร38 10 กงเพชร
036350805444-4  นายภัทรพล39 10 จันทร์แก้ง
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รายช่ือนักศึกษา-หมายเหตุ
ศูนย์เทเวศร์ รุ่น  63  กลุ่ม  ทสม.4ระบบฐานข้อมูลหลัก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ปรญิญาตร ี4 ป ีปกติ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
6021080501: สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

รหสันักศึกษา   ชื่อ - สกุลล าดับ   หมายเหตุ

 ภาคการศึกษาที่เข้า 1 / 2563

สถานะ

อาจารย์ที่ปรกึษา อาจารย์กรรณิการ ์ โต๊ะมีนา

1
 การมาเรียน

จ านวน 41 คน

2 3 4 5 6 7
036350805445-1  นางสาวนวภัส40 10 รัตนวรรณี
036350805449-3  นางสาวอัญญ์ฐภัทร์41 10 โชติสุวรรณ

10:นักศึกษาปกติ,11:รักษาสภาพนักศึกษา,12:นักศึกษาลาพักการศึกษา,13:นักศึกษาปกติ ผ่อนผันค่าลงทะเบียน,15:ขอคืนสภาพนักศึกษา,40:ส าเร็จการศึกษา,60:นักศึกษา
ลาออก,70:พ้นสภาพนักศึกษา,75:ศึกษาต่อ,80:ถูกถอนสภาพนักศึกษา,81:ย้ายสถานศึกษา,82:ปิดสาขาวิชา,83:ศึกษาไมค่รบหลักสูตร (โครงการแลกเปล่ียน),85:เสียชีวิต,89:สละ
สิทธิ์ ช าระเต็ม/ช าระบางส่วน,90:นักศึกษาไมม่ารายงานตัว,91:ย้ายระดับการศึกษา,92:ย้ายสาขาวิชา,97:ข้ามสถานศึกษา,98:ระบบเดิม,99:ขาดการติดต่อ,

 หญิง 27 คน 
 ชาย 14 คน 

  ช่ือวิชา
  ช่ือ อ.ผู้สอน

หัวหน้าแผนกพัฒนาวินัย

หมายเหตุ :-  สถานะ 10 = ปกติ ประเภทรับเข้า :- Q = โควตา, A = รับตรง, X = สกอ.
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รายช่ือนักศึกษา-หมายเหตุ
ศูนย์เทเวศร์ รุ่น  63  กลุ่ม  ทสม.5ระบบฐานข้อมูลหลัก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ปรญิญาตร ี4 ป ีปกติ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
6021080501: สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

รหสันักศึกษา   ชื่อ - สกุลล าดับ   หมายเหตุ

 ภาคการศึกษาที่เข้า 1 / 2563

สถานะ

อาจารย์ที่ปรกึษา อาจารย์นุจร ี บรุรีตัน์

1
 การมาเรียน

จ านวน 43 คน

2 3 4 5 6 7
036350805501-1  นายธนัชนันท์1 10 ธนะพฒันาศรี
036350805502-9  นายณัฐวุฒิ2 10 เหล่าเจริญ
036350805503-7  นายอนันตชัย3 10 เกษสุวรรณ
036350805505-2  นางสาวอารยา4 10 เขียวแสงส่อง
036350805506-0  นางสาวภาวินี5 10 ฤทธิป์ระดิษฐ์โชค
036350805507-8  นางสาวปารมี6 10 สะอ๊ิ
036350805508-6  นายนภัสกร7 10 เมืองตัน
036350805509-4  นายอาทิตย์8 10 ศรจิตร
036350805511-0  นางสาวสุภัค9 10 แก้วอบเชย
036350805512-8  นายธนัชปกรณ์10 10 เช้ืองาม
036350805513-6  นางสาวพมิพภัิทร11 10 นกน้อย
036350805514-4  นายธาม12 10 จิตอารี
036350805515-1  นายทักษิณ13 10 มะลิวัน
036350805516-9  นางสาวทิชาภรณ์14 10 สุนทรวงค์
036350805517-7  นายวรินทร15 10 คงทน
036350805518-5  นายธวัชชัย16 10 อ่อนจันทร์
036350805519-3  นายวิชิตชัย17 10 ภูมิมณี
036350805520-1  นายนพรุจ18 10 นาคงาม
036350805521-9  นายทวีทรัพย์19 10 นวลศรี
036350805522-7  นายธรรมวุธ20 10 สุดตา
036350805523-5  นายณรงค์รัชช์21 10 นาคสุริยันต์
036350805524-3  นายศิริชัย22 13 ชัยศิริมิตร
036350805525-0  นายจิรเมธ23 10 สังข์ทอง
036350805527-6  นางสาวพมิพอั์ปสร24 13 อุทยานานนท์
036350805528-4  นายกวินภพ25 10 อ่อนเจริญ
036350805529-2  นายทรงพล26 10 ดุงานา
036350805530-0  นางสาวกัญญารัตน์27 10 ศรีทอง
036350805531-8  นายธนภัทร28 13 ฟกัเจริญ
036350805532-6  นางสาวกชกร29 13 มีเเย้มภักด์ิ
036350805533-4  นายคุนาธิป30 10 กาสุริย์
036350805534-2  นายณัฐดนัย31 10 ใจจาย
036350805535-9  นางสาวปานวาด32 10 หุน่เหมอาบ
036350805536-7  นายภูมิภาส33 10 นันทวิจารณ์
036350805537-5  นายฐานิต34 10 ภณวิเชียร
036350805538-3  นายรณยศ35 10 อนัคฆกุล
036350805539-1  นางสาวนัน36 13 มณีภาค
036350805540-9  นายพสุิทธิ์37 10 ค้ าชู
036350805541-7  นางสาวกมลลักษณ์38 13 ตราชูกุล
036350805542-5  นางสาวพมิพป์ระภัส39 10 โพธิส์ะเดา
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รายช่ือนักศึกษา-หมายเหตุ
ศูนย์เทเวศร์ รุ่น  63  กลุ่ม  ทสม.5ระบบฐานข้อมูลหลัก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ปรญิญาตร ี4 ป ีปกติ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
6021080501: สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

รหสันักศึกษา   ชื่อ - สกุลล าดับ   หมายเหตุ

 ภาคการศึกษาที่เข้า 1 / 2563

สถานะ

อาจารย์ที่ปรกึษา อาจารย์นุจร ี บรุรีตัน์

1
 การมาเรียน

จ านวน 43 คน

2 3 4 5 6 7
036350805543-3  นายเจตนิพทัธ์40 10 กอฝ้ัน
036350805544-1  นางสาวจักริน41 10 พบิลูย์ศักด์ิกุล
036350805545-8  นายชนาธิป42 10 ทิพย์โสตนัยนา
036350805546-6  นางสาวนริศรา43 10 เภาพาน

10:นักศึกษาปกติ,11:รักษาสภาพนักศึกษา,12:นักศึกษาลาพักการศึกษา,13:นักศึกษาปกติ ผ่อนผันค่าลงทะเบียน,15:ขอคืนสภาพนักศึกษา,40:ส าเร็จการศึกษา,60:นักศึกษา
ลาออก,70:พ้นสภาพนักศึกษา,75:ศึกษาต่อ,80:ถูกถอนสภาพนักศึกษา,81:ย้ายสถานศึกษา,82:ปิดสาขาวิชา,83:ศึกษาไมค่รบหลักสูตร (โครงการแลกเปล่ียน),85:เสียชีวิต,89:สละ
สิทธิ์ ช าระเต็ม/ช าระบางส่วน,90:นักศึกษาไมม่ารายงานตัว,91:ย้ายระดับการศึกษา,92:ย้ายสาขาวิชา,97:ข้ามสถานศึกษา,98:ระบบเดิม,99:ขาดการติดต่อ,

 หญิง 15 คน 
 ชาย 28 คน 

  ช่ือวิชา
  ช่ือ อ.ผู้สอน

หัวหน้าแผนกพัฒนาวินัย

หมายเหตุ :-  สถานะ 10 = ปกติ ประเภทรับเข้า :- Q = โควตา, A = รับตรง, X = สกอ.
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รายช่ือนักศึกษา-หมายเหตุ
ศูนย์เทเวศร์ รุ่น  63  กลุ่ม  ทสม.6ระบบฐานข้อมูลหลัก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ปรญิญาตร ี4 ป ีปกติ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
6021080501: สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

รหสันักศึกษา   ชื่อ - สกุลล าดับ   หมายเหตุ

 ภาคการศึกษาที่เข้า 1 / 2563

สถานะ

อาจารย์ที่ปรกึษา อาจารย์ดลพร  ศรฟ้ีา

1
 การมาเรียน

จ านวน 44 คน

2 3 4 5 6 7
036350805602-7  นางสาวศุจินทรา1 10 เคร่ืองทองใหญ๋
036350805603-5  นายพสธร2 10 วะชังเงิน
036350805604-3  นายวิชาฤทธิ์3 10 พานทอง
036350805605-0  นายทีปกร4 10 ทวนมงคล
036350805606-8  นายภาสวิชญ์5 10 การะเทศ
036350805607-6  นายเนตินันท์6 10 กมลกลาง
036350805608-4  นางสาวสกาวดาว7 13 ศรีเสมอ
036350805609-2  นายหรัิณย์พงศ์8 10 เทศกูล
036350805610-0  นายทักษิณ9 10 รอดรักษา
036350805611-8  นางสาววาริศรา10 10 ทิพย์วิมลสรร
036350805614-2  นางสาวสุกัญญา11 10 แดงน้อย
036350805615-9  นางสาวจิราภา12 13 ละแมนชัย
036350805616-7  นายณัฐศิพล13 10 วงศ์ปถัมภ์
036350805617-5  นายพรีณัฐ14 13 ทองเจริญพานิช
036350805618-3  นายรัชต์พงษ์15 10 สาลี
036350805619-1  นางสาววชิราภรณ์16 10 อินธิราช
036350805620-9  นางสาวนิชนันท์17 13 โนยราษฎร์
036350805621-7  นายศรีชนะ18 10 นาชัยเลิศ
036350805622-5  นายปยัิงกูร19 10 คูณหอม
036350805623-3  นางสาวบญุลดา20 10 ค าโชติ
036350805624-1  นายกรธวัช21 10 เปรมปรี
036350805625-8  นางสาววรรณรญา22 10 ฟอร์ด
036350805626-6  นางสาวศิลปศุ์ภา23 10 เสริฐสอน
036350805627-4  นางสาวสุทธชา24 10 จันทลี
036350805628-2  นายธนพรรณ25 10 ทรัพย์เอนก
036350805629-0  นางสาวภัท26 13 เหล็กด ารง
036350805630-8  นายศิริศักด์ิ27 10 จบศรี
036350805631-6  นายธนกฤต28 13 บญุยง
036350805632-4  นายธีรเทพ29 10 ภูทอง
036350805633-2  นางสาวภูษิชา30 10 ธนินชาญชยา
036350805634-0  นางสาวพริาภรณ์31 10 กาลเทศ
036350805635-7  นายทีฆพฒัน์32 10 ดิษสระ
036350805636-5  นายจิรายุ33 10 โฆสิตวันสกุล
036350805637-3  นางสาวลลิตา34 13 ปานเนตรแก้ว
036350805638-1  นายเจษฎา35 13 ธาตุไชย
036350805639-9  นางสาวศุภาพชิญ์36 10 สุขเกษม
036350805640-7  นายณฐกร37 10 ยมรัตน์
036350805641-5  นายวิศรุตภัชร38 10 ศิริพยาบาล
036350805642-3  นายปองพล39 10 สายสุ่ม
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รายช่ือนักศึกษา-หมายเหตุ
ศูนย์เทเวศร์ รุ่น  63  กลุ่ม  ทสม.6ระบบฐานข้อมูลหลัก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ปรญิญาตร ี4 ป ีปกติ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
6021080501: สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

รหสันักศึกษา   ชื่อ - สกุลล าดับ   หมายเหตุ

 ภาคการศึกษาที่เข้า 1 / 2563

สถานะ

อาจารย์ที่ปรกึษา อาจารย์ดลพร  ศรฟ้ีา

1
 การมาเรียน

จ านวน 44 คน

2 3 4 5 6 7
036350805643-1  นางสาวปานชีวา40 10 วงศาศิลป์
036350805644-9  นายมาฆมาส41 13 ฤทธิรุดเร่งพล
036350805645-6  นางสาวกฤชณัท42 13 โกมลชนะนันท์
036350805646-4  นางสาวพนาพร43 10 ลักษณา
036350805649-8  นายสิทธิชัย44 10 ทารีรักษ์

10:นักศึกษาปกติ,11:รักษาสภาพนักศึกษา,12:นักศึกษาลาพักการศึกษา,13:นักศึกษาปกติ ผ่อนผันค่าลงทะเบียน,15:ขอคืนสภาพนักศึกษา,40:ส าเร็จการศึกษา,60:นักศึกษา
ลาออก,70:พ้นสภาพนักศึกษา,75:ศึกษาต่อ,80:ถูกถอนสภาพนักศึกษา,81:ย้ายสถานศึกษา,82:ปิดสาขาวิชา,83:ศึกษาไมค่รบหลักสูตร (โครงการแลกเปล่ียน),85:เสียชีวิต,89:สละ
สิทธิ์ ช าระเต็ม/ช าระบางส่วน,90:นักศึกษาไมม่ารายงานตัว,91:ย้ายระดับการศึกษา,92:ย้ายสาขาวิชา,97:ข้ามสถานศึกษา,98:ระบบเดิม,99:ขาดการติดต่อ,

 หญิง 19 คน 
 ชาย 25 คน 

  ช่ือวิชา
  ช่ือ อ.ผู้สอน

หัวหน้าแผนกพัฒนาวินัย

หมายเหตุ :-  สถานะ 10 = ปกติ ประเภทรับเข้า :- Q = โควตา, A = รับตรง, X = สกอ.
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รายช่ือนักศึกษา-หมายเหตุ
ศูนย์เทเวศร์ รุ่น  63  กลุ่ม  ทสม.7ระบบฐานข้อมูลหลัก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ปรญิญาตร ี4 ป ีปกติ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
6021080501: สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

รหสันักศึกษา   ชื่อ - สกุลล าดับ   หมายเหตุ

 ภาคการศึกษาที่เข้า 1 / 2563

สถานะ

อาจารย์ที่ปรกึษา อาจารย์ภารวี  ศรกีาญจน์

1
 การมาเรียน

จ านวน 41 คน

2 3 4 5 6 7
036350805701-7  นางสาวทักษอร1 10 คุ้มด้วง
036350805702-5  นายสุขสันต์2 10 บญุประเสริฐ
036350805704-1  นายธนากร3 10 เครือวงค์น้อย
036350805705-8  นางสาวพสิตะวัน4 10 อู่ข้าวอู่น้ า
036350805706-6  นายบรูภัทร5 10 จาดน้อย
036350805707-4  นางสาวลักษิกา6 10 จงเกษกรณ์
036350805708-2  นายบญุสืบ7 10 ชูชีพ
036350805709-0  นางสาววรัญญา8 10 ต๊ิบแก้ว
036350805710-8  นายณัฐพล9 10 สุขเจริญ
036350805711-6  นายสาธุพร10 10 งามนิธิเกษม
036350805712-4  นางสาวฐิรพร11 10 ชัยงามเมือง
036350805713-2  นายธนัชชัย12 10 จันทร์ประเสริฐ
036350805714-0  นางสาวธนัญญา13 10 โดดสู้
036350805715-7  นางสาวพรหมพร14 10 สอพมิาย
036350805718-1  นายนรินทร์15 13 อยู่รอด
036350805720-7  นางสาวกัลยากร16 10 บตุรวงษ์
036350805721-5  นายสรวิศ17 10 พรนรินทร์ชัยโชค
036350805722-3  นางสาวประกายมาศ18 13 เข็มหนู
036350805723-1  นางสาวสุพรรณษา19 10 สิริคุปตะภาสรรค์
036350805724-9  นายเกียรติศักด์ิ20 10 ใสสกุล
036350805725-6  นางสาวมาลินี21 10 มินศรี
036350805726-4  นางสาวปยินุช22 13 บวัแย้ม
036350805727-2  นายมังกร23 13 บญุหลง
036350805728-0  นายภาณุพฒัน์24 10 ขุนไกร
036350805729-8  นางสาวลาศิณี25 13 ศรีเทพ
036350805730-6  นายศุภณัฐ26 10 เทียนเอ่ียม
036350805731-4  นางสาวกิติยา27 13 มาชูวงศ์สกุล
036350805732-2  นายนเรศน์28 10 การะเทศ
036350805733-0  นางสาวนันทิกานต์29 13 สุวัฒน์กิจโกศล
036350805734-8  นางสาวจริยา30 10 ผาสุข
036350805735-5  นายกิตติพศ31 10 สราญภูมิเดช
036350805736-3  นางสาวจุฑามาศ32 10 หน่อค าหล้า
036350805737-1  นางสาวนภัสสร33 13 วรรณบตุร
036350805738-9  นายชุติไชย34 13 วังเจริญ
036350805739-7  นางสาวรุจิรารัตน์35 10 พรฐิติรชานนท์
036350805740-5  นายกรภัทร36 10 เวชสวัสด์ิ
036350805741-3  นายเกรียงไกร37 10 วงละคร
036350805742-1  นายเอกรัช38 13 ค านวนดี
036350805743-9  นางสาววราภรณ์39 10 นุ่มชินวงศ์
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รายช่ือนักศึกษา-หมายเหตุ
ศูนย์เทเวศร์ รุ่น  63  กลุ่ม  ทสม.7ระบบฐานข้อมูลหลัก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ปรญิญาตร ี4 ป ีปกติ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
6021080501: สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

รหสันักศึกษา   ชื่อ - สกุลล าดับ   หมายเหตุ

 ภาคการศึกษาที่เข้า 1 / 2563

สถานะ

อาจารย์ที่ปรกึษา อาจารย์ภารวี  ศรกีาญจน์

1
 การมาเรียน

จ านวน 41 คน

2 3 4 5 6 7
036350805744-7  นายณวัฒน์40 10 ดวงรัศมี
036350805745-4  นายเฉลิมศิลป์41 10 ม่วงรัตน์

10:นักศึกษาปกติ,11:รักษาสภาพนักศึกษา,12:นักศึกษาลาพักการศึกษา,13:นักศึกษาปกติ ผ่อนผันค่าลงทะเบียน,15:ขอคืนสภาพนักศึกษา,40:ส าเร็จการศึกษา,60:นักศึกษา
ลาออก,70:พ้นสภาพนักศึกษา,75:ศึกษาต่อ,80:ถูกถอนสภาพนักศึกษา,81:ย้ายสถานศึกษา,82:ปิดสาขาวิชา,83:ศึกษาไมค่รบหลักสูตร (โครงการแลกเปล่ียน),85:เสียชีวิต,89:สละ
สิทธิ์ ช าระเต็ม/ช าระบางส่วน,90:นักศึกษาไมม่ารายงานตัว,91:ย้ายระดับการศึกษา,92:ย้ายสาขาวิชา,97:ข้ามสถานศึกษา,98:ระบบเดิม,99:ขาดการติดต่อ,

 หญิง 20 คน 
 ชาย 21 คน 

  ช่ือวิชา
  ช่ือ อ.ผู้สอน

หัวหน้าแผนกพัฒนาวินัย

หมายเหตุ :-  สถานะ 10 = ปกติ ประเภทรับเข้า :- Q = โควตา, A = รับตรง, X = สกอ.
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รายช่ือนักศึกษา-หมายเหตุ
ศูนย์เทเวศร์ รุ่น  63  กลุ่ม  ทสม.8ระบบฐานข้อมูลหลัก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ปรญิญาตร ี4 ป ีปกติ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
6021080501: สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

รหสันักศึกษา   ชื่อ - สกุลล าดับ   หมายเหตุ

 ภาคการศึกษาที่เข้า 1 / 2563

สถานะ

อาจารย์ที่ปรกึษา อาจารย์เกษม  เขษมพุฒเรอืงศรี

1
 การมาเรียน

จ านวน 41 คน

2 3 4 5 6 7
036350805801-5  นางสาวนุชวรา1 10 ภารวิจิตร
036350805802-3  นายณัฐกูร2 10 พฒันเสริมปญัญา
036350805803-1  นางสาวพชิชาภรณ์3 10 สิริวิชช์
036350805804-9  นางสาวรินรดา4 10 กุโลทัยพภิพ
036350805805-6  นางสาวณัฏฐ์ธิดา5 13 กาญจนประดิษฐ์
036350805806-4  นางสาวเนตรนภา6 10 มังษา
036350805807-2  นางสาวปรียานันท์7 10 พทุธาภัทรกร
036350805808-0  นางสาวชลธิชา8 10 พุ่มพวง
036350805809-8  นางสาวดารารัศมี9 10 บญุรักษ์
036350805811-4  นางสาวนิตยา10 10 คัมภีระ
036350805812-2  นางสาวศิริกาญดา11 10 แจ่มเพชร
036350805813-0  นายสิรภพ12 10 พลนาคู
036350805814-8  นายภาคภูมิ13 10 พทุธทองนาค
036350805815-5  นางสาวอริสา14 10 มีศรี
036350805816-3  นายชัยนุวัฒน์15 10 สกุณา
036350805817-1  นายกิตติธัช16 10 สราญภูมิเดช
036350805818-9  นายดนุวัตร17 10 สังฆวาที
036350805819-7  นางสาวชลธิชา18 10 เกิดสมบญุ
036350805820-5  นายทีปกร19 13 หมิหอม
036350805821-3  นางสาวพาขวัญ20 10 ม่ันหมาย
036350805822-1  นายปฐมพงศ์21 10 ต้ังวงศ์ดีเลิศ
036350805823-9  นางสาวกุลธิดา22 10 จันทรักษา
036350805824-7  นางสาวรังสิมา23 10 ใจดี
036350805825-4  นายอนุพงษ์24 10 เบา้แดง
036350805826-2  นายพชรพล25 10 กันเปีย่มแจ่ม
036350805827-0  นางสาวเจนจิรา26 10 เหล่าสุดโท
036350805828-8  นางสาวพทัธนันท์27 10 ณ นคร
036350805829-6  นายวรัญชิต28 10 ช่ืนคุ้มกลาง
036350805830-4  นายชลธาร29 10 กล่ินอยู่
036350805831-2  นายกิตติศักด์ิ30 10 เช้ือสุข
036350805832-0  นายรัฐนนท์31 10 เชือกงูเหลือม
036350805833-8  นายนทีกานต์32 13 ดวงศรี
036350805834-6  นางสาวบญุนภา33 10 เรืองจันทร์
036350805835-3  นายกมล34 13 ทิมทอง
036350805836-1  นายภัทรพงษ์35 13 แก้ววิชิต
036350805837-9  นางสาวอภิชญา36 10 วุฒิโรจน์
036350805838-7  นางสาวกัลยกร37 13 ศรีกันยา
036350805839-5  นางสาวสิริวิมล38 10 พลูสมบติั
036350805840-3  นายณัฐพชัร์39 10 มงคลสังวาลย์
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รายช่ือนักศึกษา-หมายเหตุ
ศูนย์เทเวศร์ รุ่น  63  กลุ่ม  ทสม.8ระบบฐานข้อมูลหลัก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ปรญิญาตร ี4 ป ีปกติ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
6021080501: สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

รหสันักศึกษา   ชื่อ - สกุลล าดับ   หมายเหตุ

 ภาคการศึกษาที่เข้า 1 / 2563

สถานะ

อาจารย์ที่ปรกึษา อาจารย์เกษม  เขษมพุฒเรอืงศรี

1
 การมาเรียน

จ านวน 41 คน

2 3 4 5 6 7
036350805841-1  นายธนกฤต40 10 เสวีวัลลภ
036350805845-2  นางสาวนภาพร41 10 สาระพฒั

10:นักศึกษาปกติ,11:รักษาสภาพนักศึกษา,12:นักศึกษาลาพักการศึกษา,13:นักศึกษาปกติ ผ่อนผันค่าลงทะเบียน,15:ขอคืนสภาพนักศึกษา,40:ส าเร็จการศึกษา,60:นักศึกษา
ลาออก,70:พ้นสภาพนักศึกษา,75:ศึกษาต่อ,80:ถูกถอนสภาพนักศึกษา,81:ย้ายสถานศึกษา,82:ปิดสาขาวิชา,83:ศึกษาไมค่รบหลักสูตร (โครงการแลกเปล่ียน),85:เสียชีวิต,89:สละ
สิทธิ์ ช าระเต็ม/ช าระบางส่วน,90:นักศึกษาไมม่ารายงานตัว,91:ย้ายระดับการศึกษา,92:ย้ายสาขาวิชา,97:ข้ามสถานศึกษา,98:ระบบเดิม,99:ขาดการติดต่อ,

 หญิง 22 คน 
 ชาย 19 คน 

  ช่ือวิชา
  ช่ือ อ.ผู้สอน

หัวหน้าแผนกพัฒนาวินัย

หมายเหตุ :-  สถานะ 10 = ปกติ ประเภทรับเข้า :- Q = โควตา, A = รับตรง, X = สกอ.
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